
Regulamin IV konkursu piosenki religijnej 

„Radosny chrześcijanin” 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Rada Parafialna przy Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle. 

Konkurs organizowany jest w ramach uroczystości św. Antoniego. 

Patronat honorowy: 

Gwardian Klasztoru OO. Franciszkanów i Proboszcz Parafii św. Antoniego w Jaśle - 

o. Paweł Sroka. 

Patronat medialny: 

TV Jasło. 

Cel konkursu: 

1. Celem konkursu jest: 

 popularyzowanie pieśni religijnej; 

 rozbudzenie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży; 

 pobudzenie wrażliwości artystycznej i kulturalnej; 

 umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swego talentu, 

stworzenie możliwości zdrowej rywalizacji i prezentacji dokonań 

artystycznych; 

 integracja środowiska katolickiego dzieci i młodzieży; 

 dostarczenie dzieciom i młodzieży doznań estetycznych i emocjonalnych 

wypływających z kontaktu z muzyką; 

 zachęcanie młodych wykonawców do poszukiwań artystycznych. 

 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. 

2. Konkurs będzie się odbywać w 3 kategoriach wiekowych tylko dla solistów: 

 I kategoria - przedszkolaki, 

 II kategoria - klasy I-III, 

 III kategoria - klasy IV-VI. 



3. Uczestnicy konkursu - soliści przygotowują do wykonania jedną piosenkę.  

 czas trwania utworu nie może przekroczyć 4 minut, 

 mile widziany akompaniament „na żywo”. 

4. Kryteria oceny.  

Jury w ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 

 dobór repertuaru, 

 warunki głosowe, 

 interpretacja utworów, 

 poprawność wokalna (intonacja, dykcja, emisja), 

 kultura sceniczna. 

5. Nagrody główne będą przyznawane w każdej kategorii wiekowej. Każdy solista 

otrzyma dyplom i słodką nagrodę. 

6. Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 solistów w każdej 

kategorii wiekowej. 

7. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

 eliminacje - w kaplicy św. Maksymiliana 31 maja 2017 roku w godzinach: 

 9
00

 - I kategoria wiekowa - przedszkolaki 

 11
00

 - II kategoria wiekowa - klasy I-III 

 12
00

 - III kategoria wiekowa - klasy IV-VI 

  finał - na jasielskim rynku 11 czerwca 2017 roku, godz. 1400. 

 

8. Placówka zgłaszająca uczestników zobowiązuje się do dostarczenia w terminie 

do dnia 8 maja 2017 roku (po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane) 

do zakrystii lub sklepiku parafialnego: 

 karty zgłoszenia uczestników konkursu (druk zgłoszenia w załączeniu 

i na stronie www.jaslo.franciszkanie.pl), 

  na nośniku pamięci (płyta CD) podkładu muzycznego opisanego, 

według wzoru: 

Nazwa jednostki oświatowej, 

Nazwisko i imię wykonawcy, 

Tytuł utworu muzycznego, 

Jeżeli na płycie jest więcej utworów, dodatkowo numer ścieżki. 

 

Telefon kontaktowy: 691 860 525  

http://www.jaslo.franciszkanie.pl/


ZGŁOSZENIE 
Zgłaszamy udział w konkursie piosenki religijnej „Radosny chrześcijanin” 

 

 
  .............................................................................................................................................  

(nazwa szkoły / przedszkola / placówki) 

 
 

  .............................................................................................................................................  

 nr telefonu  ..........................................  

I kategoria wiekowa - przedszkolaki 

 

 

1.   .....................................................................   .................................................................  
 (imię i nazwisko ucznia, klasa) (nauczyciel prowadzący) 

 
 

  ......................................................................  
 (tytuł piosenki) 

  
 

 

 
 

 

2.   .....................................................................   .................................................................  
 (imię i nazwisko ucznia, klasa) (nauczyciel prowadzący) 

 

 

 ......................................................................   
 (tytuł piosenki) 

 

 
 

 

 

3.   ......................................................................   .................................................................  
 (imię i nazwisko ucznia, klasa) (nauczyciel prowadzący) 

 

 

 ......................................................................   
 (tytuł piosenki) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  .................................................................... 
 (data, podpis i pieczęć ) 

  



ZGŁOSZENIE 
Zgłaszamy udział w konkursie piosenki religijnej „Radosny chrześcijanin” 

 

 
  .............................................................................................................................................  

(nazwa szkoły / przedszkola / placówki) 

 
 

  .............................................................................................................................................  

 nr telefonu  ..........................................  

II kategoria wiekowa - klasy I-III 

 

 

1.    ....................................................................   .................................................................  
 (imię i nazwisko ucznia, klasa) (nauczyciel prowadzący) 

 
 

  ......................................................................  
 (tytuł piosenki) 

  
 

 

 
 

 

2.   .....................................................................   .................................................................  
 (imię i nazwisko ucznia, klasa) (nauczyciel prowadzący) 

 

 

 ......................................................................   
 (tytuł piosenki) 

 

 
 

 

 

3.   ......................................................................   .................................................................  
 (imię i nazwisko ucznia, klasa) (nauczyciel prowadzący) 

 

 

 ......................................................................   
 (tytuł piosenki) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  .................................................................... 
 (data, podpis i pieczęć) 

  



ZGŁOSZENIE 
Zgłaszamy udział w konkursie piosenki religijnej „Radosny chrześcijanin” 

 

 
  .............................................................................................................................................  

(nazwa szkoły / przedszkola / placówki) 

 
 

  .............................................................................................................................................  

 nr telefonu  ..........................................  

III kategoria wiekowa - klasy IV-VI 

 

 

1.   ......................................................................   .................................................................  
 (imię i nazwisko ucznia, klasa) (nauczyciel prowadzący) 

 
 

  ......................................................................  
 (tytuł piosenki) 

  
 

 

 
 

 

2.   .....................................................................   .................................................................  
 (imię i nazwisko ucznia, klasa) (nauczyciel prowadzący) 

 

 

 ......................................................................   
 (tytuł piosenki) 

 

 
 

 

 

3.   ......................................................................   .................................................................  
 (imię i nazwisko ucznia, klasa) (nauczyciel prowadzący) 

 

 

 ......................................................................   
 (tytuł piosenki) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  .................................................................... 
 (data, podpis i pieczęć) 

 


